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Jēkabpils novadā Coaction projek-
ta „Cross border cooperation betwe-
en regions in Latvia and Romania to 
improve educational offer” (Pārrobežu 
sadarbība starp reģioniem Latvijā un 
Rumānijā, lai uzlabotu izglītības kvalitā-
ti) Nr. 2012-1-LV1-COM13-03584 1, ietva-
ros no 5 līdz 9. maijam notika noslēguma 
konference, kurā dalībnieki no Rumānijas 
un Latvijas dalījās pieredzē un demons-
trēja projekta rezultātus, veica projekta 
nozīmes un ilgtspējas izvērtēšanu, kā arī 
nostiprināja turpmākās sadarbības saites, 
parakstot sadarbības līgumu starp Jēkab-
pils novada un Cumpanas pašvaldībām. 
Konference bija reģionāla rakstura, līdz 
ar to aktivitātes notika dažādās Latvijas 
vietās: Zemgalē – Jēkabpilī, Jēkabpils 
novada Rubeņos, Zasā, Viesītes novadā, 
Latgalē – Daugavpilī. Šāda darba kārtība 
konferences dalībniekiem nodrošināja 
jaunas pieredzes ieguvi citās pašvaldībās.

6. maijā 11 cilvēku delegācija no Ru-
mānijas ieradās Jēkabpils novadā, kur 
viņus laipni uzņēma novada administrā-
cijas pārstāvji. Konferences dalībniekiem 
bija iespēja vienam ar otru iepazīties, kā 
arī sīkāk iepazīt Jēkabpils novada struk-
tūru G. Dimitrijevas sagatavotajā prezen-
tācijā. Pēc savstarpējas iepazīšanās un 
prezentācijām, kā viens no projekta izrie-
tošiem rezultātiem tika slēgts arī sadarbī-
bas līgums starp Jēkabpils un Cumpana 
pašvaldībām. Pēcpusdienu delegācijai 
bija iespēja pavadīt Jēkabpils vecpilsētā, 
iepazīt tās vēsturi un ievērojamākās vie-
tas. Tālāk viesi devās uz Rubeņu kultūras 
un sporta centru, kur ar līdz šim veiktajām 
aktivitātēm un sasniegtajiem rezultātiem 
„Coaction” projektā viņus iepazīstināja 
I. Tomāne. Konferences dalībnieku ap-
skatei tikai piedāvātas dažādas izstādes, 
tai skaitā rokdarbnieču darinātie izstrādā-
jumi, kā arī bilžu galerija ar momentiem 
no iepriekšējo gadu projekta aktivitātēm. 
Vēlāk viesiem bija iespēja baudīt īpaši 
viņiem sagatavotu vietējo pašdarbnieku 
koncertu, kā arī iepazīt vietējo kultūru 
tematiskā vakarā „Dialogs caur kultūru 
– daļa no mūžizglītības procesa”. Vaka-
ra noslēgumā visu iesaistīto pašvaldību 

Sadarbības līguma parakstīšana starp Jēkabpils novada un Cumpana pašvaldībām.

Rubeņu kultūras namā pēc pašdarbnieku koncerta.

vadītāji kopīgi iestādīja arī koku Rubenes 
dabas parkā, kas kalpos kā izglītības un 
sadarbības simbols.

Nākamajā dienā noslēguma konfe-

rence turpinājās divās vietās Daugavpils 
pilsētā, tai skaitā Marka Rotko mākslas 
centrā. Zasas vidusskolas direktore savā 

Jēkabpils novadā organizē 
starptautisku konferenci
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prezentācijā dalībniekus iepazīstināja ar 
projekta ietvaros veiktajām aktivitātēm. 
L. Prande savā prezentācijā demonstrēja 
izpētes darba rezultātu – kompaktdisku, 
kurā izpētes rezultātā apkopota nefor-
mālā izglītība, tai skaitā kultūras dzīve, 
tradīcijas un mūžizglītības pasākumi 
Jēkabpils novadā. Tika arī prezentēta 
brošūra „Dialogs – māksla būt kopā”. 
Tajā atspoguļota arī „Coaction” projek-
tā veiktā sadarbība. Pārstāvji no Vulca-
na-Bai pašvaldības prezentēja projekta 
rezultātus arī savā pašvaldībā un vietējo 
partneru institūcijās. Pēc tam viesiem bija 
iespēja apmeklēt mākslas centru, kur 
varēja iepazīt pasaulē pazīstamu glezno-
tāju darbus, vietējo podnieku, gleznotāju 
un lietišķās mākslas darbus, kā arī vēlāk 
apmeklēja Daugavpils cietoksni. Konfe-
rencē dalībniekiem bija iespēja apmainī-
ties ar informāciju neformālo sarunu lai-
kā, kur dalībnieki meklēja līdzības starp 
abām valstīm un atrada daudz kopīgus 
vēstures un šodienas dzīves momentus.

8. maijā Zasas vidusskolā notika 
skolēnu nometnes „Vasaras akadēmija” 
sasniegto rezultātu demonstrējums. Kon-
ferences dalībniekiem bija iespēja vērot 
koncertu, kurā ar priekšnesumiem pieda-
lījās arī bērni no vasaras nometnes. Vie-
siem īpaši patika rumāņu tautas dejas, 
par ko viņi ļoti priecājās. Par godu mātes 
dienai tika sveikti arī klātesošie vecāki. 
Skatītāju pilnā zāle liecināja par vecāku 
interesi par aktivitātēm skolā. Vulcana Bai 
pašvaldības vadītājs Emil Dragici sirsnīgi 
pateicās bērniem un skolotājiem par brī-
nišķīgo koncertu, uzsvēra to, ka šādi pro-
jekti dod iespēju sadarboties un mācīties.

Projekta dalībnieki konferences iet-
varos apmeklēja jaunizveidojamā muzejā 
Zasā izveidoto ekspozīciju, kur apskatīja 
meistares A. Svarānes darbu izstādi, kā 
arī ekspozīciju par zemniecību Jēkabpils 
novadā.

Pēcpusdienā konference turpinā-
jās Viesītē, kur konferences dalībniekus 
iepazīstināja ar „Coaction” projektu un 
tā rezultātiem. Konferences dalībnieki 
ieguva jaunu pieredzi, iepazīstoties ar 
pieaugušo un interešu izglītību Viesītes 
novadā. Tika apmeklēta Viesītes Mūzikas 
un mākslas skola, bibliotēka un muzejs. 
Viesi iepazina vietējo amatnieku darbus, 
kā arī mūžizglītības iespējas novadā. At-
raktīvi tika demonstrēta Viesītes bānīša 
vēsture. Dalībnieki apmeklēja arī Viesītes 
amatniecības centru.

Konferences noslēgumā Viesītes 
Kultūras pilī projekta koordinatore G. Di-
mitrijeva summēja projekta ieguvumus 
un novērtēja projekta ilgtspēju. Jēkabpils 
novada domes priekšsēdētājs E. Meņķis 
bija gandarīts par paveikto darbu projek-
tā, par jauniegūtajiem draugiem un kopā 

ar izpilddirektoru J. Subatiņu pasniedza 
viesiem sertifikātus par piedalīšanos kon-
ferencē.

Pēc tam sekoja neformāls kultūras 
dialoga vakars. Tajā projekta partneru 
pārstāvji atzinīgi novērtēja projekta rezul-
tātus, pateicās visiem, kuri nodrošināja 
projekta sekmīgu ieviešanu. Konferences 
dalībniekiem bija iespēja vērot Viesītes 
deju kolektīva „Augšzeme” mēģinājumu 
un kā dāvanu saņēmām skaisti nodejotas 
trīs dejas. Valodas barjeru mazināja ko-
pīgi muzikāli momenti, kuros Luncavitas 
pašvaldības mērs S. Ilie muzicēja kopā ar 
vietējo vijolnieku G. Nažinski. „Coaction” 
ir šī projekta atslēgas vārds un, patiešām, 
divu gadu laikā paveiktais darbs ir devis 
augļus, kurus varēsim izjust un izmantot 
arī pēc projekta beigām. Apgūtā piere-
dze, iepazīta partneru darbība, izveidots 
sadarbības tīkls, izveidots projekta blogs, 
izstrādāti materiāli, organizētie pasākumi, 

noslēgts sadarbības līgums starp Jēkab-
pils novada un Cumpanas pašvaldībām, 
nodoms sadarboties starp Viesītes un 
Luncavitas pašvaldībām, izstrādāts un ie-
sniegts jauns projekts „Erasmus+” prog-
rammā – tie ir projekta augļi. Projekts to ir 
nodrošinājis, tālākais pašu rokās.

Īsi par projektu: 
„Cross border cooperation between 

regions in Latvia and Romania to im-
proveeducational offer” /Coaction/ Nr: 
2012-1-LV1-COM13-03584 12012-1-LV1-
COM13-03584 1

Partner Regio 1 
Projekta koordinators: Jēkabpils no-

vada pašvaldība 
Iesaistītie vietējie partneri: Zasas vi-

dusskola, Rubenes kultūras nams 
Partner Regio 2 
Vulcana – Bai pašvaldība, Rumānija
Iesaistīt vietējie partneri: SCHOOL 

„Vasaras akadēmija” nometnes bērni sniedz koncertu. 

Rumāņi iepazīst vietējo rokdarbnieču darbus Viesītes amatniecības centrā.
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Jēkabpils novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 4/2014 

„ION MARES” VULCANA-BAI, ASOCIA-
CIA COMUNELOR DIN ROMÂNIA 

Projekta mērķis ir stiprināt sadar-
bību starp pašvaldību, skolu un vietējo 
sabiedrību – skolotājiem, skolēniem un 
ģimenēm, kā arī īstenojot kopīgas akti-
vitātes, sniegt atbalstu vietējās izglītības 
nodrošinātājiem, uzlabojot saikni starp 
formālo un neformālo izglītību. Eiropas 
dimensijas veicināšana, jaunas piere-
dzes apgūšana, skolas vadības procesa 
uzlabošana, uzsverot skolotāja lomu un 
paaugstinot viņu profesionālās kom-
petences sadarbības uzlabošanā starp 
skolu, skolēniem un vecākiem ir projek-
ta uzdevumi. Projekts veicina mērķaudi-
torijas – sociāla riska grupu iekļaušanu, 
uzlabojot iesaistīto dalībnieku sociālās, 
mācīšanās, IT un citas prasmes, lai vei-
dotu labāku izpratni par iespējām, ko iz-
glītībā piedāvā pašvaldības teritorijā eso-
ši vietējie resursi. Projekta tiešā mērķa 
grupa ir skolēni, viņu ģimenes, skolotāji, 
pašvaldības, skolu un neformālo izglīto-
tāju personāls, netiešā – visa vietējā sa-
biedrība. Projektā iesaistīti divi reģionālie 
partneri – Jēkabpils novada pašvaldība 
Latvijā kā vadošais partneris un Vulcana-
Bai pašvaldība Rumānijā. Projektu īsteno 
abi reģionālie partneri – pašvaldības, ku-
ras īsteno katra savas vietējās plānotās 
aktivitātes, apgūstot paredzēto budžetu 
un sasniedzot plānotos rezultātus, kā arī 
kopīgās starptautiskās aktivitātes. Iesais-
tītie vietējie partneri ir formālās izglītības 
nodrošinātāji – skolas, kā arī kultūras 
nams un nevalstiska organizācija kā ne-
formālās izglītības nodrošinātāji. Projektā 
plānotās aktivitātes ir starptautiskas tikša-
nās – projekta sanāksme, semināri, nos-

Kopbilde pēc sertifikātu ceremonijas Viesītē.

lēguma konference, savukārt, vietējās ak-
tivitātes – semināri skolotājiem, vasaras 
akadēmija skolēniem un viņu vecākiem, 
izpētes pasākumi, izstāde, brošūras iz-
veide un druka, svešvalodas apmācības 
personālam, informācijas tehnoloģiju pie-
lietošanas prasmju uzlabošana ir plāno-
tas, lai sasniegtu projekta mērķi. 

Plānotie rezultāti:
1. Uzsākot projektu katrā partneru or-

ganizācijā tiks izveidotas projekta 
ieviešanas un uzraudzības grupas, 
izstrādāts projekta īstenošanas un 
rezultātu izplatīšanas plāns.

2. Izveidots sadarbības tīkls starp paš-
valdību un tās formālās un neformā-
lās izglītības iestādēm

3. Organizēti apmācību semināri skolo-
tāju profesionālo prasmju paaugsti-
nāšanai

4. Uzlabotas pašvaldības darbinieku, 
skolotāju angļu valodas zināšanas

5. Izveidota brošūra „Dialogs – māksla 

būt kopā” 
6. Organizēta 10 dienu skolēnu „Vasa-

ras akadēmija”
7. Izveidotas izstādes, veikti izpētes 

darbi 
8. Organizēta projekta noslēguma kon-

ference
9. Organizēta un veikta projekta novēr-

tēšana, rezultātu izplatīšana.

Projekta kopējais budžets ir 
45 820,00 euro, tai skaitā 39 165,00 euro 
ES Mūžizglītības programmas Comeni-
us apakšprogrammas līdzfinansējums 
un 6 655,00 euro, Jēkabpils novada paš-
valdības līdzfinansējums. 

Projektu līdzfinansē ES Mūžizglītības 
programma.

Informāciju sagatavoja 
Kaspars Sēlis

Autora foto

Apstiprināti ar Jēkabpils novada domes 
27.02.2014. sēdes lēmumu Nr. 52 (protokols Nr. 4).

Precizēti ar Jēkabpils novada domes 
27.03.2014. sēdes lēmumu Nr. 88 (protokols Nr. 5).

„Par pabalstiem 
audžuģimenēm Jēkabpils 
novadā”
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās 
daļas 7. punktu, 43. panta pirmās daļas 13. punktu un 
43 panta trešo daļu, Ministru kabineta 2006. gada 
19. decembra noteikumiem Nr. 1036 „Audžuģimenes 
noteikumi” 43. punktu

1. Saistošie noteikumi nosaka materiā-
lā atbalsta veidus, apmērus, pieprasīšanas 
un piešķiršanas kārtību audžuģimenēm Jē-
kabpils novadā.

2. Pašvaldība izmaksā audžuģimenē 
ievietotam bērnam pabalstus sekojošā ap-
mērā:

2.1. pabalstu bērna uzturam, EUR 
100,00 (viens simts euro) apmērā mēnesī 
vienam bērnam;

2.2. pabalstu apģērba un mīkstā inven-

tāra iegādei EUR 50,00 (piecdesmit euro) 
apmērā mēnesī vienam bērnam. Pašvaldī-
ba ir tiesīga izsniegt pabalstu apģērba un 
mīkstā inventāra iegādei mantiskā veidā;

 2.3. pabalstu bērna ārpusskolas in-
terešu izglītības un profesionālās ievirzes 
izglītības nodrošināšanai līdz EUR 50,00 
(piecdesmit euro) mēnesī vienam ar Jēkab-
pils novada bāriņtiesas lēmumu ievietotam  
bērnam audžuģimenē, kura ir deklarējusi 
savu dzīvesvietu un faktiski dzīvo Jēkabpils 
novadā, izvērtējot audžuģimenes izdevu-
mus interešu izglītībai un transporta izde-
vumus;

2.4. ievietojot bērnu audžuģimenē vai 
izvērtējot situāciju un nepieciešamību bēr-
nam, vienreizēju pabalstu gadā EUR 150,00 
(viens simts piecdesmit euro) apmērā vie-
nam bērnam.

3. Pašvaldība izmaksā audžuģimenei 
(vienai personai, kas ir noslēgusi līgumu 
ar Jēkabpils novada pašvaldību par bērna 
ievietošanu audžuģimenē, deklarējusi savu 

dzīvesvietu un faktiski dzīvo Jēkabpils no-
vadā) pabalstu  mēnesī, par audžuģimenes 
pienākumu pildīšanu EUR 30,00 (trīsdesmit 
euro) apmērā.

4. Pēc bērna ievietošanas audžuģime-
nē, Jēkabpils novada pašvaldība izmaksā 
pabalstus līdz 25. datumam par tekošo 
mēnesi, saskaņā ar savstarpēji noslēgto lī-
gumu.

5. Par nepilnu mēnesi pabalstu apmērs 
tiek noteikts proporcionāli dienu skaitam.

6. Ja bērns pārtrauc uzturēties audžu-
ģimenē, par pašvaldības līdzekļiem iegādā-
tais:  apģērbs, apavi, rotaļlietas, mācību lī-
dzekļi, mīkstais inventārs, mēbeles un  citas  
mantas, kā arī lietas, kuras bērns paņēmis 
līdzi no iepriekšējās dzīvesvietas, paliek 
bērna lietošanā.

7. Saistošie noteikumi publicējami paš-
valdības informatīvajā izdevumā „Ļaudis un 
Darbi” un stājas spēkā nākamajā dienā pēc 
to publicēšanas.



2014. gada 20. maijs4 No Ābeļiem līdz Jadvigovai

turpinājums no 3. lpp.

PASKAIDROJUMA RAKSTS
Izstrādāts saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 43.1 pantu

Īss projekta satura izklāsts Lai veicinātu audžuģimeņu attīstību Jēkabpils novadā, Saistošie noteikumi nosaka materiāla 
atbalsta veidus, apmērus, pieprasīšanas un piešķiršanas kārtību audžuģimenēm Jēkabpils 
novadā.

Projekta nepieciešamības 
pamatojums

Saistošo noteikumu projekts tiek izstrādāts, pamatojoties uz Ministru kabineta noteikumiem 
Nr. 1036, kā arī pašvaldības domes iniciatīva, lai sniegtu materiālu atbalstu audžuģimenēm. 

Plānotā projekta ietekme uz 
pašvaldības budžetu

Jēkabpils novadā 2014. gadā ir 6 audžubērni. Plānoti līdzekļi pašvaldības budžetā  EUR 11383. 
Papildus līdzekļi pabalstu un atlīdzību piešķiršanai tiks iekļauti budžeta grozījumos. Saistošo 
noteikumu piemērošana 2014. gadā  nerada būtisku ietekmi uz Jēkabpils novada pašvaldības 
budžetu.

Uzņēmējdarbības vide 
pašvaldības teritorijā

Nav attiecināms

Administratīvās procedūras un 
konsultācijas ar privātpersonām

Jautājums izskatīts Jēkabpils novada domes Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejā. 
Jēkabpils novada pašvaldības iestāde „Sociālais dienests” veic saistošo noteikumu piemērošanu.

E. Meņķis, Domes priekšsēdētājs

Apstiprināti ar Jēkabpils novada domes 
27.03.2014. sēdes lēmumu Nr. 89 (protokols Nr. 5).

Grozījumi Jēkabpils novada 
domes 2010. gada 17. jūnija 
saistošajos noteikumos 
Nr. 16
„Par nekustamā īpašuma 
nodokļa atvieglojumu 
noteikšanu atsevišķām 
nekustamā īpašuma nodokļa 
maksātāju kategorijām”
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 14. panta pirmās 
daļas 3. punktu, 43. panta trešo daļu, likuma „Par nekustamā 
īpašuma nodokli” 5. panta trešo un ceturto daļu

 
Izdarīt Jēkabpils novada pašvaldī-

bas 2010. gada 17. jūnija saistošajos 
noteikumos Nr. 16 „Par nekustamā īpa-
šuma nodokļa atvieglojumu noteikšanu 
atsevišķām nekustamā īpašuma nodok-
ļa maksātāju kategorijām” (turpmāk tek-
stā – saistošie noteikumi) šādus grozīju-
mus:

1. Izteikt saistošo noteikumu 2. pun-
ktu sekojošā redakcijā: Jēkabpils nova-
da pašvaldība piešķir atvieglojumus no-
dokļa maksātāju kategorijām – fiziskām 
personām, kuru dzīvesvieta ir deklarēta 
Jēkabpils novada administratīvajā teri-
torijā, kā arī juridiskām personām, kuras 
veic saimniecisko vai sabiedrisko dar-
bību Jēkabpils novada administratīvajā 
teritorijā.

2. Papildināt saistošos noteikumus 
ar 4.3. punktu sekojošā redakcijā: per-
sonām ar pirmās grupas invaliditāti, 
kuriem nekustamā īpašumā ir deklarēta 
dzīves vieta – 70% apmērā no aprēķinā-
tās nodokļa summas par ēkām piekritī-
go zemi.

3. Papildināt saistošos noteikumus 
ar 4.4. punktu sekojošā redakcijā: bied-
rībām un nodibinājumiem, kuras nomā 

Jēkabpils novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 5/2014 
Jēkabpils novada pašvaldībai piedero-
šās ēkas, un kuru darbība sniedz nozī-
mīgu labumu sabiedrībai vai kādai tās 
daļai, it sevišķi, ja tā vērsta uz labdarību, 
cilvēktiesību un indivīda tiesību aizsar-
dzību, pilsoniskas sabiedrības attīstību, 
izglītības, zinātnes, kultūras un veselības 
veicināšanu un slimību profilaksi, sporta 
atbalstīšanu, vides aizsardzību, palīdzī-
bas sniegšanu katastrofu gadījumos un 
ārkārtas situācijās, sabiedrības, it īpaši 
trūcīgo un sociāli mazaizsargāto perso-
nu grupu sociālās labklājības celšanu 
– 90% apmērā no aprēķinātās nodokļa 
summas par ēkām piekritīgo zemi.

4. Izteikt saistošo noteikumu 5.3. 
punktu sekojošā redakcijā: personām 
ar pirmās grupas invaliditāti, kuriem 
nekustamā īpašumā ir deklarēta dzīves 
vieta – 70% apmērā no nekustamā īpa-
šuma nodokļa summas ēkām.

5. Papildināt saistošos noteikumus 
ar 5.4. punktu sekojošā redakcijā: bied-
rībām un nodibinājumiem, kuras nomā 
Jēkabpils novada pašvaldībai piederošo 
nekustamo īpašumu, un kuru darbība 
sniedz nozīmīgu labumu sabiedrībai vai 
kādai tās daļai, it sevišķi, ja tā vērsta uz 
labdarību, cilvēktiesību un indivīda tiesī-
bu aizsardzību, pilsoniskas sabiedrības 
attīstību, izglītības, zinātnes, kultūras 
un veselības veicināšanu un slimību 
profilaksi, sporta atbalstīšanu, vides aiz-
sardzību, palīdzības sniegšanu katas-
trofu gadījumos un ārkārtas situācijās, 
sabiedrības, it īpaši trūcīgo un sociāli 
mazaizsargāto personu grupu sociālās 
labklājības celšanu – 90% apmērā no 
aprēķinātās nodokļa summas ēkām.

6. Izteikt saistošo noteikumu 6. pun-
kta pirmā teikumu pirmo daļu sekojošā 
redakcijā: persona, kurai saskaņā ar šo 
saistošo noteikumu 4.1., 4.2., 4.3., 4.4, 
5.1., 5.2., 5.3., 5.4. punktu nosacījumiem 
ir tiesības uz nekustamā īpašuma no-

dokļa atvieglojumiem…”
7. Izslēgt saistošo noteikumu 7.1. 

un 7.2.punktu;
 8. Izteikt saistošo noteikumu 9. 

punktu sekojošā redakcijā: persona, 
kura atbilst šo saistošo noteikumu 4.3. 
un 5.3. punktiem minētajai personu ka-
tegorijai savam iesniegumam pievieno 
Veselības un darbnespējas ekspertīzes 
ārstu komisijas (VDEĀK) izziņas vai in-
valīda apliecības kopiju (uzrādot oriģi-
nālu), kā arī parakstītu apliecinājumu 
par to, ka nekustamais īpašums netiek 
iznomāts/izīrēts.

9. Izteikt saistošo noteikumu 10. 
punktu sekojošā redakcijā: Šo saistošo 
noteikumu 4.4. un 5.4. punktā minētās 
juridiskās personas iesniegumā norāda 
atvieglojumu piešķiršanas pamatojumu, 
apliecina, ka ir sniegušas precīzas un 
patiesas ziņas par sevi.

10. Izslēgt saistošo noteikumu 11. 
punktu.

11. Izteikt saistošo noteikumu 16. 
punktu sekojoša redakcijā: Nekustamā 
īpašuma nodokļu maksātāja atbilstību 
šo saistošo noteikumu 4.1., 4.2., 4.3., 
5.1., 5.2., 5.3. punktu nosacījumiem iz-
vērtē Jēkabpils novada domes priekš-
sēdētājs un uzdot Jēkabpils novada 
pašvaldības vecākajam nodokļu admi-
nistratoram veikt nekustamā īpašuma 
nodokļa apmēra aprēķinu.

12. Izslēgt saistošo noteikumu 
17.punktu.

13. Izteikt saistošo noteikumu 19.3. 
punktu sekojoša redakcijā: šo saistošo 
noteikumu 4.4. un 5.4. punktā noteiktās 
juridiskās personas – pēc tādas darbī-
bas pārtraukšanas, kas bija par pamatu 
nekustamā īpašuma nodokļa atviegloju-
ma piešķiršanai. 
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PASKAIDROJUMA RAKSTS
Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības 
pamatojums

Ar saistošajiem noteikumiem tiek grozīti un papildināti Jēkabpils novada domes 2010. gada 17. jūnija 
saistošie noteikumi Nr. 16 „Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu noteikšanu atsevišķām 
nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju kategorijām”, jo ir nepieciešams izslēgt no saistošajiem 
noteikumiem regulējumu, kas jau ir norādītas normatīvajos aktos, kā arī papildināt saistošos noteikumus 
ar citām nodokļu maksātāju kategorijām, kam būtu piešķirami atvieglojumi – personām ar pirmās 
grupas invaliditāti un biedrībām un nodibinājumiem, kuru darbība sniedz nozīmīgu labumu sabiedrībai.

2. Īss projekta satura izklāsts Saistošie noteikumi izstrādāti, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 
3. punktu, 43. panta trešo daļu, likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 5 panta trešo un ceturto 
daļu. Tie nosaka atvieglojumu piešķiršanas kārtību un nosacījumus, nosauc nekustamā īpašuma 
nodokļa maksātāju kategorijas, kuriem piešķirams atvieglojums un tām atbilstošo atlaižu apmērus 
Jēkabpils novada pašvaldībā.

3. Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz pašvaldības 
budžetu

Saistošie noteikumi samazina pašvaldības budžeta ieņēmumus no nekustamā īpašuma nodokļa. 
Izmaiņas attiecībā uz pašvaldības budžetu nav iespējams konkrēti paredzēt, jo tas atkarīgs no nodokļu 
maksātāju aktivitātes, iesniedzot iesniegumus un to atbilstību atvieglojumu piešķiršanas nosacījumiem. 
Lai nodrošinātu Saistošo noteikumu izpildi, nav nepieciešams veidot jaunas institūcijas, darba vietas, 
paplašināt esošo institūciju kompetenci.

4. Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz 
uzņēmējdarbības vidi 
pašvaldības teritorijā

Nav

5. Informācija par 
administratīvajām procedūrām

Ar saistošajiem noteikumiem tiek noteikta Jēkabpils novada pašvaldības vecākā nodokļu administratora 
kompetence izvērtēt nodokļu maksātāju atbilstību kritērijiem, kas ir par pamatu nodokļu  atvieglojumu 
piešķiršanai un noteiktas tiesības pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 
piemērošanu. Jēkabpils novada pašvaldības vecākā nodokļu administratora lēmums ir apstrīdams 
Jēkabpils novada domē.

6. Informācija par konsultācijām 
ar privātpersonām

Jēkabpils novada pašvaldības speciālisti ir pastāvīgi komunicējuši ar nekustamā īpašuma nodokļa 
maksātājiem un uzklausījuši to priekšlikumus.

E. Meņķis, Domes priekšsēdētājs

Pamatojoties uz iedzīvotāju uzdotajiem 
jautājumiem par koku ciršanu ārpus meža, 
informēju, ka kārtību koku ciršanai ārpus 
meža nosaka Ministru kabineta 2012. gada 
2. maija noteikumi Nr. 309 „Noteikumi par 
koku ciršanu ārpus meža” un Jēkabpils no-
vada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 21 
„Par koku ciršanu ārpus meža zemes” (stā-
jušies spēkā 2014. gada 12. februārī).

Bez pašvaldības atļaujas koku ciršanai 
ārpus meža atļauts cirst:

1. augļu kokus;
2. kokus, kuru celma caurmērs ir ma-

zāks par 20 centimetriem;
3. kokus ārpus pilsētām teritorijās, 

kur saskaņā ar normatīvajiem aktiem par 
aizsargjoslām, meliorāciju, autoceļiem un 
dzelzceļiem koku audzēšana ir aizliegta, 
kā arī Aizsargjoslu likuma 61. pantā minē-
tos kokus: elektrisko tīklu gaisvadu līniju 
aizsargjoslās ārpus elektrolīniju trasēm, 
elektronisko sakaru tīklu gaisvadu līniju un 
radiosakaru līniju torņu un antenu mastu 
atsaišu aizsargjoslās apzāģē augošu koku 
zarus vai vainagus, lai nepieļautu šo koku 
vai zaru uzkrišanu uz objekta, un saskaņā 
ar attiecīgā objekta aizsargjoslas noteik-
šanas metodiku izcērt tikai tos kokus, kuri 
var apdraudēt objektu. Par potenciāli ap-
draudošiem kokiem uzskatāmi koki, kuri 
atrodas elektrisko tīklu gaisvadu līniju, 
elektronisko sakaru tīklu gaisvadu līniju un 
radiosakaru līniju torņu un antenu mastu 

Par koku ciršanu ārpus meža
atsaišu aizsargjoslās un kuri ir augstāki par 
attālumu no koka sakņu kakla līdz gaisva-
du līnijas malējam vadam, ja pastāv vismaz 
viens no šādiem nosacījumiem:

1) koki ir pastāvīgi novirzījušies no ver-
tikālās ass uz gaisvadu līniju pusi vairāk par 
15 grādiem;

2) koki ir ar redzamām trupes pazī-
mēm;

3) lapu koka stumbra diametrs 1,3 met-
ru augstumā virs sakņu kakla ir mazāks par 
1/100 no koka augstuma;

4) koki blakus elektrisko tīklu gaisvadu 
līnijas trasei aug nenocirstā meža joslā, ku-
ras platums ir mazāks par 30 metriem;

5) lapu kokiem ir nesimetrisks vainags 
(lielākā daļa zaru aug virzienā uz līnijas va-
diem) vai mehāniski bojāta sakņu sistēma;

6) lapu koku attālums no zaru galiem 
līdz malējam vadam elektrisko tīklu gaisva-
du līnijās, kuru spriegums nepārsniedz 1 
kilovoltu, ir mazāks par četriem metriem;

7) bebru grauzti koki.
4. kokus, kuri apdraud infrastruktūras 

darbību, cilvēka veselību, dzīvību vai īpa-
šumu, ja pirms darbu veikšanas ir notikusi 
situācijas fotofiksācija un informēta pašval-
dība.

Attiecīgās zemes īpašniekam vai tiesis-
kajam valdītājam nepieciešama vietējās 
pašvaldības atļauja koku ciršanai ārpus 
meža, ja kokus cērt:

1. ciema teritorijā;

2. īpaši aizsargājamā dabas teritorijā, 
izņemot aizsargājamo ainavu apvidus, ja tie 
nav iedalīti funkcionālajās zonās;

3. teritorijā, kurā atrodas kultūras pie-
minekļi, un tās aizsargjoslā;

4. parkā;
5. kapsētā;
6. alejā (arī tad, ja tā atrodas ceļu ze-

mes nodalījuma joslā);
7. gar valsts un pašvaldību ceļiem;
8. virszemes ūdensobjektu aizsargjos-

lā, izņemot mākslīga ūdensobjekta aizsarg-
joslu, ja kokus cērt ne tālāk kā 50 metru 
joslā gar virszemes ūdensobjektu vai visā 
palienes platumā gar ūdensobjektu ar iz-
teiktu periodiski applūstošu palieni;

10. vietējās pašvaldības teritorijas at-
tīstības plānošanas dokumentos noteiktajā 
ainaviski vērtīgajā teritorijā;

11. kad tie 1,3 metru augstumā no sak-
ņu kakla sasnieguši atbilstošo apkārtmēru.

(Tabulu skatīt novada mājaslapā: http://
jekabpilsnovads.lv/?p=2154)

Aizsargājama koka nociršanai, koku 
ciršanai aizsargājamos dendroloģiskos 
stādījumos un aizsargājamo aleju teritori-
jās, kā arī īpaši aizsargājamās augu sugas 
koka nociršanai nepieciešama Dabas aiz-
sardzības pārvaldes atļauja, kas izsniegta 
saskaņā ar normatīvajiem aktiem par īpaši 
aizsargājamām dabas teritorijām un sugu 
un biotopu aizsardzību.

Informāciju sagatavoja novada teritoriālās 
plānošanas speciāliste

Dzidra Nartiša
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Aktuālākais šobrīd
1. Līdz 1. jūnijam Valsts ieņēmumu 

dienestā jāiesniedz iedzīvotāju gada ienā-
kumu deklarācijas par 2013. gadu.

2. Līdz 1. jūnijam Lauku atbalsta 
dienestā jāiesniedz pieteikumi bezakcīzes 
dīzeļdegvielas saņemšanai nākošajam 
periodam (esošā perioda degviela jāiz-
ņem līdz jūnija beigām).

3. Līdz 1. jūnijam biteniekiem, ku-
riem uz 1. janvāri LDC reģistrētas vairāk kā 
29 saimes, jāiesniedz nepieciešamā doku-
mentācija LAD subsīdiju saņemšanai.

Atbalstu 17,07 euro apmērā par vienu 
bišu saimi saņem pretendents:

	 kas veic saimniecisko darbību 
un ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs;

	 kas nodrošina, lai bišu stropi 
būtu marķēti atbilstoši LDC piešķirtajam 
ganāmpulka numuram un bišu saimju 
skaits saimniecībā netiek samazināts 
laikposmā no kārtējā gada 1. jūnija līdz 
30. septembrim;

	 kas ir reģistrējies PVD uzraudzī-
bai pakļauto uzņēmumu reģistrā kā biško-
pības produktu aprites uzņēmums;

	 kam ieņēmumi no lauksaimnie-
ciskās ražošanas, t.sk. no biškopības (ne-
ieskaitot saņemto valsts un ES atbalstu), 
par iepriekšējo taksācijas gadu ir vairāk 
nekā 50% no kopējiem saimnieciskās dar-
bības ieņēmumiem. 

Lauksaimniecības datu 
centrs

1. Dzīvnieku turētājiem turpmāk 
jāņem vērā, ka par dabīgo lecināšanu 
govīm, aitām un kazām Datu centram, kā 
visus notikumus, jāziņo 7 dienu laikā pēc 
lecināšanas uzsākšanas. Programmā vēl ir 
iespējams to ievadīt 120 dienas, vēlāk tas 
būs maksas pakalpojums – 4,98 euro par 
katru lecināto dzīvnieku. Tā kā tagad vairs 
neuzrāda lecināšanas periodu, bet lecinā-
šanas 1. dienu, tad uzreiz arī jāsniedz ziņas 
LDC. Jāaizmirst vecā prakse, kad dzīvnieks 
ir atnesies, tad pirms jaundzimušā apzī-
mēšanas tika iesniegta lecināšana. Tagad 
programma vairs to nepieņems, tēva ne-
būs. Ar nākošo gadu, ja lecināšana netiks 
paziņota laicīgi, un jaundzimušajam pēc 
tam būs jāievada tēvs, bez kļūdas laboša-
nas samaksas vēl papildus būs nepiecie-
šams veikt arī DNS analīzes, un tas nav lēti.

2. Datu centra mājas lapā www.ldc.
gov.lv sadaļā ,,obligāti veicamie izmeklē-
jumi novietnē’’ zem slimību aprakstiem ir 
apskatāms visu novietņu saraksts, kurās 
šogad obligāti jāveic izmeklējumi uz bru-
celozi, leikozi u.c. slimībām, norādīti arī 
paraugu ņemšanas datumi. Par izmeklēju-
mu veikšanu ir atbildīgs pats ganāmpulka 
īpašnieks. Jāatceras, ka analīžu neno-

INfORMācIJA lAUKSAIMNIeKIeM UN UzņēMēJIeM

ņemšanas gadījumā saimniecībai var uz-
likt aizliegumu produkcijas realizācijai un 
dzīvnieku pārvietošanai.

Bioloģiski vērtīgie zālāji
Tie zemes īpašnieki, kuri pirms gada 

pieteicās uz bioloģiski vērtīgo zālāju apse-
košanu, ar apsekošanas rezultātiem var 
iepazīties, apmeklējot Dabas aizsardzības 
pārvaldes mājas lapas sadaļu http://ozols.
daba.gov.lv/pub/ .

Sīkāka instrukcija darbam ar kartēm – 
pie novada lauku konsultantes.

LAD atbildes uz 
lauksaimnieku jautājumiem

•	 Vai ir zināma precīzāka infor-
mācija, kādi varētu būt pirmie izsludinā-
tie projektu konkursi lAP 2014. – 2020. 
ietvaros?

Atbilde: Augustā plānots izsludināt 
projektu konkursu LAP 2014. – 2020. iet-
varos pasākuma „Investīcijas materiālajos 
aktīvos” apakšpasākumos: 

- atbalsts ieguldījumiem lauku saim-
niecībās;

- atbalsts ieguldījumiem pārstrādē 
(tikai projektiem, kuru īstenošanā iegūtais 
gala produkts ir minēts Līguma par Eiro-
pas Savienības darbību I pielikumā);

- atbalsts ieguldījumiem lauksaimnie-
cības un mežsaimniecības infrastruktūras 
attīstībā (bez meža zemju meliorācijas).

Par nosacījumiem un kārtas finansē-
juma apjomu vēl informācijas nav.

•	 Vai obligāti ir nepieciešama 
mēslu krātuve arī saimniecībā, kurā au-
dzē aitas un bioloģiskos gaļas lopus, 
kas lielāko daļu gada pavada aplokos? 
Konkrēti – 50 aitas vienā saimniecībā 
un 20 gaļas lopi otrā saimniecībā. Atro-
das ganībās gandrīz visu gadu. 

Atbilde: Ministru kabineta 2004. gada 
27. jūlija Noteikumi Nr. 628 nosaka, ka 
kūtsmēslu krātuve nepieciešama dzīvnie-
ku novietnēm virs 10 DV (dzīvnieku vienī-
bām), bet, ja lopu novietne atrodas īpaši 
jūtīgā teritorijā, uz kuru attiecas paaugsti-
nātas prasības ūdens un augsnes aizsar-
dzībai no lauksaimnieciskas izraisītas dar-
bības izraisītā piesārņojuma ar nitrītiem, 
tad no 5 DV (dzīvnieku vienībām).

Noteikumu Nr. 628 grozījumos plā-
nots iekļaut, ja gaļas liellopi vismaz 7 
mēnešus atradīsies ārpus dzīvnieku no-
vietnes, tad kūtsmēslu krātuve nebūs ne-
pieciešama.

Līdz ar to pēc aktuālajiem noteiku-
miem mēslu krātuve ir nepieciešama, ja 
novietnē ir vairāk kā 10 DV vai 5 DV.

•	 lAD datu bāzē tiek fiksētas 
dažādas neatbilstības, ja tādas konsta-

tē saimniecībā pārbaužu rezultātā. cik 
ilgi „nopelnītie soda punkti” ir aktuāli? 
Ja neatbilstība bijusi 1. gadā, 2. gadā 
atbilst, 3. gadā – atbilst, 4. gadā – neat-
bilst. Vai un kā tas summējas?

Atbilde: Cik ilgi „nopelnītie soda pun-
kti” ir aktuāli?

Saskaņā ar Komisijas 30.11.2009. 
Regulas (EK) Nr. 1122/2009 47. pantu par 
„atkārtotu” neatbilstību ir uzskatāma tāda, 
kas trīs kalendāros gados pēc kārtas kon-
statēta vairākas reizes.

Vai un kā tas summējas?
Par kalendārā gada ietvaros konsta-

tētu SA neatbilstību, to izvērtējot, piemēro 
atbalsta apjoma samazinājumu kārtējā 
gada Iesniegumam vai izsaka brīdināju-
mu.

Par nolaidības dēļ neievērotu prasību 
pirmajā reizē atbalsta apjomu samazina 
par 1%, 3% vai 5%.

Trīs gadu laikā pēc kārtas (skaitot no 
gada, kad neatbilstība konstatēta), atkār-
toti neievērojot attiecīgo prasību, piemēro 
samazinājumu līdz 15%. Turpmāku prasī-
bas neievērošanu uzskata par tīšu pārkā-
pumu.

Kārtējā gadā konstatējot tīšu pārkā-
pumu, atbalstu samazina par 15% līdz 
100%. Ārkārtējos gadījumos pretenden-
tam nebūs tiesības saņemt atbalstu arī 
nākamajā gadā.

•	 cik ilgi pēc kūlas dedzināša-
nas fakta uz konkrēto lauku saglabājas 
liegums to pieteikt platību maksāju-
miem vai ir arī kādas cita veida sankci-
jas uz šādiem laukiem?

Atbilde: Platību maksājumus par 
šo platību nevar saņemt tikai konkrētajā 
gadā. Papildus tiek piemērotas Savstar-
pējās atbilstības sankcijas uz visu saim-
niecību.

•	 Gaļas liellopu nozarē savstar-
pējās atbilstības kontrolēs neatbilstība 
tiek fiksēta, ja dzīvnieks nozaudējis 1 
krotāliju; diemžēl, praksē šādi gadījumi 
mēdz būt nereti, šādas situācijas ga-
nāmpulkos mēdz atkārtoties objektīvu 
iemeslu dēļ. Dzīvnieki ir identificējami. 
Vai un kādas iespējamās sankcijas pla-
tību maksājumu saņēmējiem šajās si-
tuācijās varētu tikt piemērotas? Vai un 
kādi risinājumi, lai objektīvos faktorus 
ņemtu vērā? 

Atbilde: Pārbaudes laikā inspektori 
pārbaudīs vai dzīvnieki ir atbilstoši reģis-
trēti un vai ir krotālijas, ja gadījumā viena 
no krotālijām ir izkritusi, tad pretendentam 
ir jāuzrāda dokumenti, ka iztrūkstošās kro-
tālijas ir pieprasītas. Ja pārbaudes laikā 
konstatēs, ka dzīvnieki nav reģistrēti un 
nekādus dokumentus nevarēs uzrādīt, tad 
tiks informēts PVD par konstatēto neatbil-
stību un PVD to izvērtēs.

Ina Sēle, 
novada lauku attīstības konsultante, 

mob. 26312414
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Dunavas pagas-
tā būs pieejams jauns 
pakalpojums – skaid-
ras naudas izņemša-
na ar Swedbank karti. 
Tas tiks ierīkots Tei-
kās, veikalā „Pīlādži 
8 IK”. Klients ar savu 
bankas karti var veikalā pie kases izņemt 
skaidru naudu (līdzīgi, kā norēķinoties ar 
karti par pirkumu). Šādas tirdzniecības 
vietas var pazīt arī pēc īpašas uzlīmes uz 
veikala durvīm. 

Kā notiek skaidras naudas izmak-
sa tirdzniecības vietās? 

Skaidras naudas izņemšana tiek no-
formēta kā atsevišķs darījums pirms vai 
pēc iepirkšanās pie tirgotāja. Minimālā 
izmaksas summa ir 1 eiro cents, maksi-
mālā – 75 eiro. Klientam ir tiesības veikt 

Dunavas pagastā iespēja izņemt 
skaidru naudu ar Swedbank karti

vairākus secīgus 
naudas izņemšanas 
darījumus. Nauda 
var tikt izmaksāta 
gan banknotēs, gan 
monētās. Katram da-
rījumam tiek piemē-
rota bankas cenrādī 

noteiktā komisijas maksa. Tirgotājam ir 
tiesības atteikt skaidras naudas izmak-
su, ja nav iespējams nodrošināt tā izpildi, 
piemēram, nav atbilstoša skaidra nauda 
viņa kasē. Lai arī par skaidras naudas iz-
ņemšanu pie tirgotāja ir komisijas maksa 
(0,71 EUR), tā atsver laika patēriņu un 
transporta izdevumus, ja cilvēks brauktu 
tikai pēc skaidras naudas uz bankomātu.

 Aivis Mitenieks, 
Finanšu centra „Jēkabpils”vadītājs

Zināmi Jēkabpils novada NVO 
iniciatīvu konkursa rezultāti

Kopumā NVO iniciatīvu konkursā 
tika iesniegti 14 projektu pieteikumi, 1 no 
tiem īstenošana tika pārtraukta. Kopējā 
projektu pieteikumos pieprasītā summa 
– EUR 5257,44, taču kopējā konkursa at-
balstam pieejamā summa bija vien EUR 
4500, līdz ar to dažiem projektiem fi nan-
sējums tika samazināts.

Atbalstītie projekti: 
	 biedrības „Ābeļzieds” projekts 

„Mācīties mūža garumā nekad nav par 
vēlu” ar fi nansējumu eUR 400,-; 

	 biedrības „Dzīves prasme” pro-
jekts „Ar rūpēm par rītdienu” ar fi nansē-
jumu eUR 385,-; 

	 nodibinājuma „Mārtiņa fonds” 
projekts „Šodiena ir mana mīļākā die-
na...” ar fi nansējumu eUR 200,-; 

	 biedrības „Izaicini sevi” projekts 
„Jēkabpils novada Kalna un leimaņu 
pagasta maznodrošināto bērnu un 
jauniešu 2 dienu dienas nometne” ar 
fi nansējumu eUR 200,-; 

	 biedrības „Cerību logi” projekts 
„Sporta – rotaļu laukuma labiekārtoša-
na” ar fi nansējumu eUR 341,37; 

	 biedrības „Pūpols” projekts 

„Veselīga dzīvesveida laboratorija” ar 
fi nansējumu EUR 370,-; 

	 biedrības „Augšzemes lauku 
NVO apvienība” projekts „Jaunības di-
zains” ar fi nansējumu eUR 400,-; 

	 biedrības „Ūdenszīmes” pro-
jekts „Mūžizglītības pasākumu cikls 
„Kultūras spoguļi”” ar fi nansējumu eUR 
398,55; 

	 biedrības „Noskaņa” projekts 
„Dzīves virtuve” ar fi nansējumu eUR 
335,-, 

	 biedrības „Akācija Plus” pro-
jekts „leimaņu pagasta kultūrvēsturis-
kais mantojums” ar fi nansējumu eUR 
210,18, 

	 biedrības „HK Rubeņi” projekts 
„Hokeja komandas treniņi Daugavpils 
ledushallē” ar fi nansējumu eUR 400,-, 

	 biedrības „Ūsiņš” projekts „Ie-
pazīstināšana ar jāšanas sportu Jē-
kabpils novadā” ar fi nansējumu eUR 
393,84,

	 sporta kluba „Slīterāni” pro-
jekts „Sacensību tērpu elementu iegā-
de Sporta klubam „Slīterāni”” ar fi nan-
sējumu eUR 396,-.

Kopā projektu īstenošanai piešķirti 
EUR 4429,94. Neizlietotie fi nanšu līdzekļi 
EUR 70,06 apmērā tiks saglabāti budžetā 
neparedzētiem gadījumiem.

Kaspars Sēlis

Jēkabpils novada 
pašvaldība 
izraudzīta saņemt 
2014. gada 
Eiropas labākās 
prakses 
balvu

 
Eiropas 

kvalitātes iz-
pētes sabiedrī-
bas institūts (ESQR) ir 
izskatījis Jēkabpils nova-
da projektu speciālis-
tes Guntas Dimitri-
jevas iesnieg-
to pieteikumu, 
un ir izvēlējies 
Jēkabpils no-
vada pašval-dību saņemt 
Eiropas balvu (The European Award 
for Best Practices 2014). Tā tiek pieš-
kirta par vislabāko praksi pašvaldībā 
2014. gadā. Līdz ar to Jēkabpils no-
vada pašvaldības pārstāvji tiek aici-
nāti piedalīties balvas saņemšanas 
ceremonijā 1. jūnijā Briselē.

 ESQR Labākās Prakses 2014 
Eiropas balvu ikgadēji pasniedz 
izvēlētām kompānijām, publiskā 
sektora institūcijām un citām orga-
nizācijām no dažādām darbības jo-
mām Eiropā, Āzijā, Amerikā, Āfrikā 
un Austrālijā. Balva tiek piešķirta par 
izciliem sasniegumumiem, atbalstu 
un rezultātiem kvalitātes menedž-
menta stratēģijā gan lielās un mazās 
kompānijās, gan arī publiskā sekto-
ra institūcijās.

Sasniegumu novērtēšana šajā 
konkursā ir plašā līmenī. No Latvijas 
2013. gadā balvas saņēma kompā-
nijas „Grindex”un „Air Baltic”.

Esam gandarīti par atzinību, un 
šī ir lieliska iespēja mūsu pašvaldībai 
tikt pamanītai starp institūcijām Eiro-
pā un citos kontinentos. Kā mūsu 
novadnieks Rainis ir teicis, ka ikvie-
nam ir roka jāpieliek, lai lielais darbs 
uz priekšu tiek, tad ikvienam novada 
iedzīvotājam ir jālepojas ar piešķirto 
balvu, jo atzinība ir visu mūsu kopīgā 
darba rezultāts.

Kaspars Sēlis,
 Jēkabpils novada informācijas un 

sab. att. speciālists

prakses 

pētes sabiedrī-
bas institūts (ESQR) ir 
izskatījis Jēkabpils nova-
da projektu speciālis-
tes Guntas Dimitri-

un ir izvēlējies 
Jēkabpils no-
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Lielā talka
Talka aizritējusi 
arī Jēkabpils 
novadā

26. aprīļa Lielā Talka aiz-
ritējusi arī Jēkabpils novadā. 
Novada talkas koordinators 
Jānis Subatiņš informē, ka:

„Visvairāk talcinieku 
bijuši Zasas pagastā – 53 
Zasas parkā, 25 pie baz-
nīcas, 12 Liepās un ļoti 
daudz talcinieku 
strādājuši arī Sta-
ģu kapsētā – 33.

Kalna pagas-
tā, pie pārvaldes, 
talkā darbojušies 
20 cilvēki, Minste-
ru kapos no Du-
bultiem ieradušies 15 
talcinieki, un arī rehabilitāci-
jas centra „Dūjas” teritorijā dar-
bojusies aptuveni 15 cilvēku lielas 
cilvēku grupiņa. „Dūju” teritorijā 
ieradušies talcinieki arī no Rīgas un 
citām Latvijas vietām.

Ābeļu pagastā, vasarnīcu un maz-
dārziņu teritorijā darbojās vairāk kā 20 
talcinieki, 15 cilvēki apkopa Ābeļu kapsē-
tu, un vairāk kā 10 cilvēki rosījās pie klu-
ba „Dūņenieki”. Kluba biedri talku ofi ciāli 
nebija pieteikuši, taču rosījās tāpat un sa-
veda kārtībā gan klubiņu, gan tā apkārtni.

Rubenē darbnīcu teritorijā kopšanas 
darbus veica 15 cilvēki, bet Kaldabruņā 
darbojās 51 cilvēks un pat 3 suņi. Tika 
izkopta dīķa apkārtne, cirsti krūmi, kā arī 
skaldīta malka.

Dunavā, aiz vecās skolas teritorijas, 
darbojās aptuveni 15 cilvēki.

Leimaņu pagastā, Mežgales centrā 
talkoja 20 cilvēki, bet Leimaņos pie Tau-
tas nama darbus veica 7 cilvēki, un cen-
trā – 10 cilvēki, biedrības „Akācija Plus” 
vadībā. Bērzgala skolas skolēni talkoša-
nas darbus bija veikuši jau piektdien, 25. 
aprīlī.

Dignājas pagastā aktīvi darbojās 
aptuveni 20 cilvēki, un arī tur Dignājas 
skolēni talkas darbus bija veikusi jau ie-
priekš, 25. aprīlī. 

Kopumā talkā veiktie darbi bija ļoti 
dažādi, bet pārsvarā tā bija teritoriju kop-
šana. Dignājā un Leimaņos tika stādītas 
gan puķes, gan košumkrūmi. Kaldabru-
ņā, tika veikta dīķa teritorijas sakārtoša-
na.’’

Milzīgs paldies visiem, kas atvēlēja 
savu brīvo laiku apkārtējās vides sakop-

Lielā talka
Talka aizritējusi 
arī Jēkabpils 

26. aprīļa Lielā Talka aiz-
ritējusi arī Jēkabpils novadā. 
Novada talkas koordinators 
Jānis Subatiņš informē, ka:

„Visvairāk talcinieku 
bijuši Zasas pagastā – 53 
Zasas parkā, 25 pie baz-
nīcas, 12 Liepās un ļoti 
daudz talcinieku 

ru kapos no Du-
bultiem ieradušies 15 
talcinieki, un arī rehabilitāci-
jas centra „Dūjas” teritorijā dar-
bojusies aptuveni 15 cilvēku lielas 
cilvēku grupiņa. „Dūju” teritorijā 
ieradušies talcinieki arī no Rīgas un 

šanai, un padarīja to drošu un acij tīkamu. 
Kopā mēs spējam daudz, un tik tiešām 
ir gandarījums par paveikto! Lai svaigās 
pavasara zāles ielejas, dzidrais strauta 

ūdens un saulainās stādu audzes priecē 
ne tikai mūs, bet arī mūsu novada viesus!

Kaspars Sēlis
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Šogad 26. aprīlī notika Lielā 
Talka un Latvijas iedzīvotāji apvie-
nojās spēkiem, lai Latvija kļūtu par 
tīrāko un zaļāko vietu pasaulē. Arī 
mēs, Ābeļu pamatskolas skolēni 
un skolotāji, piedalījāmies šajā 
pasākumā. Tā kā 13. martā Ābe-
ļu pamatskolā viesojās  Jēkab-
pils novada izpilddirektors Jānis 
Subatiņš un ar lekciju „Tīra Balti-
jas jūra sākas tavā vannas istabā” 
ieinteresēja gan skolēnus, gan 
skolotājus, tad šogad akcentējām 
Daugavas krastu uzkopšanu. Mēs 
kā skola pie Daugavas, centāmies 
sakārtot skolas teritorijā esošo 

Ābeļu pamatskolas devums Lielajā talkā
Daugavas krastu un skolas par-
ku, kā arī ceļu uz skolu, jo mūsu 
skolas gleznainā vide piesaista 
daudzus dabas mīļotājus.

Paldies visiem, kas aktīvi pie-
dalījās skolas teritorijas uzkop-
šanā un padarīja to acij tīkamu! 
Esam gandarīti par paveikto un 
ticam, ka kopā spējam paveikt 
daudz! 

Lai gleznainie Daugavas 
krasti, zaļā bērzu aleja un sakop-
tā skolas apkārtne priecē ne tikai 
mūs, bet arī mūsu skolas viesus! 

Elīna Puķe

Dzīves mēģinājums
Šā gada (2014) 3. maijā, Zasas kul-

tūras namā norisinājās pasākums jaunie-
šiem „Dzīves mēģinājums”, kas norisinā-
jās projekta „Rehearsal for life” ietvaros, 
kur savu dalību ņēma arī šī pasākuma 
autors – Jānis Daudzvārds.

Pasākumā piedalījās jaunieši no Jē-
kabpils novada, kā arī ciemiņi no kaimiņu 
novada – Viesītes. Pasākuma program-
mā bija dažādas radošās darbnīcas. Lai 
pamodinātu jauniešus agrajā rīta stundā, 
tika izmantoti „energizer” vingrinājumi 
(enerdžaizeri), kas uzlādē enerģiju cilvē-
kam. Kad tā bija uzkrāta, tad varējām ķer-
ties klāt radošajiem procesiem.

„Dzīves mēģinājumā” jaunieši izspē-
lēja dažādas gan tipiskas, gan netipiskas 
dzīves situācijas. Mērķis – veicināt dažā-
du iedzīvotāju slāņu integritāti sabied-
rībā. Tika apgūti arī flash-mob soļi. Jūs 
jautāsiet – kas ir flash-mob? Tā ir spon-
tāna deja, uz ielas, veikalā vai kādā citā 
sabiedriskā vietā ar mērķi iesaistīt tajā 
apkārtējos cilvēkus. Jēkabpils, gaidi pār-

Jēkabpils novada 
dārgums – 
Kaldabruņas josta

Jēkabpils novads piedalās „Lauku 
avīze” grāmatas „Latvijas novadu dārgu-
mi” izdošanā, no dārgumu lādes izvelkot 
Kaldabruņas jostu.

„Lauku avīze” piedāvāja katram no-
vadam atsūtīt šai grāmatai aprakstus un 
fotomateriālus par trim līdz četriem sava 
novada dārgumiem jeb teritorijai rakstu-
rīgām, būtiskām lietām, ar kurām saistās 
kāds stāsts vai leģenda. Izdevumā katram 
novadam būs atvēlēts savs atvērums.

Grāmatas veidotāji novada iesūtītos 
pieteikumus iz-
vērtēja, un ir 
nolemts kā Jē-
kabpils novada 
dārgumu grā-
matā iekļaut Kal-
dabruņas jostu.

Ja kādam ir 
kāda interesan-
ta vai neparasta 
informācija sais-
tīta ar šo ob-
jektu, vai tas ir 
pieminēts kādos 
rakstos, lūgums 
ziņot, lai apraks-
tu grāmatā va-
ram izveidot pēc 
iespējas daudz-
veidīgu un aiz-
raujošu.

Kaspars Sēlis

Jauniešu apvienības „Miljons iespējas’’ lēciens pretī brīvībai un jaunām iespējām! 

steigumu!
Pasākuma laikā izveidojām arī savu 

Brīvības svētku foto prieka lēcienu, un tie-
šām jāsaka, ka visi bijām priecīgi, jo forši 
pavadījām savu brīvo laiku, iepazinām un 
ieguvām arī jaunus draugus, kuru nekad 
nevar būt par daudz.

Lai gan atsaucība varbūt nebija tik lie-
la kā gribētos, tomēr lielu paldies es saku 
tiem, kas ieradās – ciemiņiem no Viesītes 
novada – Ievai Grigalovičai un Līgai Daģei, 
kā arī jauniešiem no Jēkabpils novada – 
Lienei Graudiņai, Annijai Graudiņai, Evijai 
Meļnovai, Laurai Aišpurei, Evai Strikai un 
Kasparam Sēlim, kā arī Zasas kultūras 
nama direktorei Anitai Ķikutei par telpām. 

Vēlētos aicināt arī pārējos aktīvos un 
ne tik aktīvos Jēkabpils novada jauniešus 
pievienoties mūsu draudzīgajai koman-
dai. Ja ir vēlme pievienoties, droši raksti – 
daudzvardsjanis@outlook.com un uz drīzu 
tikšanos!

Jānis Daudzvārds
Kaspara Sēļa foto
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Augšzemes lauku NVO apvienība 
īstenos projektu „Jaunības dizains”, ar 
mērķi paaugstināt apvienības dalīborga-
nizāciju darbības kvalitāti rokdarbu un 
amatniecības izstrādājumu jomā, piedā-
vājot mūsdienīgus dizaina risinājumus. 
Tāpat arī ir mērķis veidot bāzi sociālā biz-
nesa piedāvājumam, izmantojot novada 
NVO sektora resursus. Projekta rezultātā 
tiks veicināta arī starppaaudžu saikne un 
palielināts jaunatnes līdzdalības īpatsvars 
Jēkabpils novada NVO sektora attīstībā. 

Kas tad īsti tiks darīts? 
1. Tiks izveidota jauniešu – konsul-

tantu grupu. Tajā darbosies mūsu nova-
da jaunieši – mākslas skolu/augstskolu 
studenti un absolventi.  

2. Brauksim ciemos pie biedrībām!  
Viesību laikā iepazīsimies ar to, ko biedrī-
bas dara šobrīd, kas to dalībniekiem patīk 
un interesē. Darinājumus fotografēsim, lai 
veidotu ieteikumu mapi. 

Plānojam apmeklēt: Ābeļu pagastā  – 
biedrību „Ābeļzieds”, Dunavas pagastā –
biedrības „Dzīves prasme” un „Pavadiņa”, 
Zasas pagastā – biedrības „Noskaņa” un 
„Pūpols”, Rubenes pagastā – Rubenes 
kultūras nama iniciatīvas grupu un Slates 
sabiedriskā centra iniciatīvas grupu.

3. Dizaina ieteikumu un paraugu 
sagatavošana. Šīs aktivitātes ietvaros 
jauniešu – konsultatu grupa izstrādā katrai 
biedrībai individuālu „Iedvesmas mapi”, 
kas ietver: 

konkrētu izstrādājumu dizaina pa-
raugus, iepakojuma paraugus, krāsu 
mācības pamatprincipus, kompozīcijas 
pamatprincipus un īsu jaunāko dizaina 
tendenču raksturojumu.

4. Apmācību vizītes biedrībās. Šīs 
aktivitātes ietvaros jauniešu – konsulta-
tu grupa dosies uz 2. aktivitātes ietvaros 
apmeklētajām biedrībām, lai prezentētu 
izstrādāto „Iedvesmas mapi” un nodotu 
to biedrību rīcībā. Papildus vizītes prog-
rammā ietilpst: 

- informācija par aktuālajām dizai-
na tendencēm, izstrādājumu izplatīšanas 
iespējām;

- pieredzes apmaiņa: tradicionālie 
rokdarbu veidi un kultūrvēsturiskais man-
tojums; 

- praktiskā darbnīca kāda no pie-
dāvātajiem priekšmetiem izgatavošanā. 

Augšzemes lauku NVO apvienība

Jaunieši piedāvās 
mūsdienīgus 
dizaina 
risinājumus

Jau piekto gadu Guntis Jakubovskis 
ir iekļauts taku orientēšanās Latvijas izla-
ses paralimpiskās grupas sastāvā un pie-
dalās gan Eiropas, gan pasaules meistar-
sacensībās. Šogad Eiropas sacensības 
notika Portugālē Palmelas pilsētiņā, netā-
lu no galvaspilsētas Lisabonas.

  Kā norisinās taku orientēšanās? 
Sākumā tas bija domāts kā sporta veids 
cilvēkiem ar fiziskiem traucējumiem. Da-
lībnieki ar pietiekošu laika kontroli virzās 
pa takām no viena punkta līdz otram. No 
norādītās vietas redzami vairāki kontrol-
punkti, pat līdz pieciem grupiņā apmēram 
50 – 150 m attālumā. No norādītās vietas, 
nepieejot punktiem, jānovērtē kartē norā-
dītais pareizais punkts. Distances noslē-
gumā ir vairāki laika punkti, kur, stāvot uz 
vietas, laika kontrolē jānosaka pareizais 
punkts. Pareizība un laiks nosaka vietu, 
ja distance ir veikta vienādi. Tagad ir izvei-
dota arī vispārējā grupa, neskatoties uz 
vecumu un dzimumu. Sacensības notiek 
gan individuāli, gan arī komandām.

Šogad latvieši startēja veiksmīgāk, 
kā iepriekšējos gados. Guntis Jakubov-
skis pirmās dienas individuālajā vērtēju-
mā 48 dalībnieku konkurencē ieguva 4. 
vietu un saņēma diplomu. Otrajā sacen-
sību dienā bija jāsamierinās ar 12. vietu, 
kopvērtējumā izcīnot 8. vietu. Tas bija 
augstākais vērtējums no latviešu taku 
orientieristiem. Distances kontrolpunkti 
bija klinšainās gravās. Otrajā dienā notika 
arī komandu sacensības. Katrā komandā 
trīs dalībnieki. Vismaz vienam jābūt no 
paraolimpiskās grupas Latvijas pirma-
jā komandā startē Guntis Jakubovskis, 
Guntars Mankuss no Saldus un Jānis 
Rukšāns no Siguldas. Lielisks starts. 25 

Taku orientieristi Portugālē

Jēkabpils taku orientēšanās 
sacensībās iesācēju grupā ģimenēm 

Arnolds un Madara Jakubovski  izcīna 
zelta medaļas un kausu.

komandu konkurencē Latvijas 1. koman-
da aiz Somijas, Zviedrijas un Krievijas 
izcīna 4. vietu. Otrā Latvijas komanda 
ierindojās 7. vietā. Neveicās kaimiņiem 
lietuviešiem, paliekot 18. vietā. Skandi-
nāviem ir augsta meistarība ar valstisku 
atbalstu. Jāpiebilst, ka īstās orientēšanās 
Latvijas orientieristiem veicās vājāk nekā 
taku orientieristiem.. Individuāli viena 5. vie-
ta un vienā stafetē 9. vieta. 

  Aprīļa nogalē risinājās Jēkabpils 
kausa izcīņa taku orientēšanā Kena par-
kā. Bija iespēja startēt arī iesācēju grupai. 
Starp iesācējiem sudraba medaļu izcīnīja 
Madara Jakubovska, un Ģimenes kauss 
tika iegūts startējot kopā ar vectēvu Ar-
noldu.

Kena parks. Taku orientēšanās sacensībās Jēkabpils komanda aiz Lietuvas un 
Krāslavas izcīna bronzu. Centrā Guntis Jakubovskis. 
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Jēkabpils novada skolas deju skatē pārsteidz 
pašas sevi

16. aprīlī Viesītes kultūras pilī nori-
sinājās skolu kolektīvu deju skate, kurā 
piedalījās arī Zasas vidusskolas, Rubeņu 
un Ābeļu pamatskolu bērni.

zasas vidusskolu pārstāvēja pie-
ci deju kolektīvi, visi ar nosaukumu 
„Dzirnupīte” (vadītāja Daiga Ģeidāne). 
2. – 4. klases deju kolektīvs ieguva 2. 
pakāpi, 5 gadīgo – 1. klases un 7. – 9. 
klašu deju kolektīvi ieguva 1. pakāpi, 
bet 5. – 6. klašu un 9. – 12. klašu deju 
kolektīvi – augstāko pakāpi!

Rubeņu pamatskolas 1. – 4. klases 
deju kolektīvs ieguva 1. pakāpi (vadītāja 
Ilona Pūdāne).

Arī Ābeļu pamatskolas 1. – 4. klases 
deju kolektīvs „Žiperi” ieguva 1. pakāpi 
(vadītāja Ieva Lāčplēse).

Varam lepoties ar mūsu skolēnu 
augstajiem rezultātiem un vēlēt raitu un 
precīzu dejas soli arī turpmāk!

Kaspars Sēlis Dejo Ābeļu pamatskolas 1. – 4. kl. deju kolektīvs.

Rubeņu pamatskolas 1. – 4. kl. deju kolektīvs.

Zasas vidusskolas dejotāji mēģinājumā pirms skates.

Novadā notiek 
dažādi iekārtošanās 
un pārkārtošanās 
darbi

28. aprīlī Jēkabpils novada priekš-
sēdētāja vietnieks Aivars Vanags un 
izpilddirektors Jānis Subatiņš devās 
apsekot situāciju novadā.

Ar fotoreportāžu no izbraukuma 
var iepazīties jēkabpils novada mājasla-
pā: http://jekabpilsnovads.lv/?p=2120

Turpat apskatei pieejams arī Vi-
dusdaugavas televīzijas veidotais 
sižets par remontdarbiem Liemaņu 
bibliotēkā, kā arī Zasas internāta un 
skolas ēkās.

Kaspars Sēlis
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Šā gada 10. maijā, lai atcerētos kopā 
pavadītos gadus un dalītos atmiņās, Dig-
nājas pamatskolā notika salidojums par 
godu Dignājas pamatskolas 150 gadu 
jubilejai.

Pasākumu atklāja svinīgs koncerts 
plkst. 19.00 skolas zālē, kurā ar nostalģis-
kām dzejas rindām un dziesmām dalījās 
kā skolēni, tā skolotāji. Amizantu ieska-
tu padomju laiku skolas dzīvē sniedza 
folkloras kopa „Dignōjīši”, pārģērbjoties 
par pionieriem. Pasākuma noslēgumā 
ar dažādiem vēlējumiem skolai dalījās 
tās bijušie un esošie darbinieki, novada 
pašvaldības pārstāvji, kā arī bijušie absol-
venti. Skolai tika vēlēts ilgs mūžs, kā arī 
jauna stāva izbūve. Neaizmirstama palika 
Jura Vaskinoviča humora un emociju pil-
nā runa, kuru absolvents joka pēc centās 
pastiept divu stundu garumā.

Pēc tam sekoja pasākuma galvenā 
daļa, proti – bijušo un esošo pamatsko-
las skolēnu tikšanās un kopīga vakara 
pavadīšana skolas telpās, daloties ar da-
žādiem stāstiem par skolas dzīvi. Salidoju-
ma apmeklētājiem bija arī sarūpēta balle, 
kurā muzicēja grupa „Daugavieši”.

Kaspars Sēlis
Autora foto

Atzīmēta Dignājas pamatskolas 150 gadu jubileja

Skolas darbinieki sveic absolventus.

Absolventiem prieks par atkalredzēšanos.

Absolventiem prieks par atkalredzēšanos.

Klausītāju sirdis aizkustina dziesmas par skolu.

Jēkabpils novada amatniecības cen-
trā „Rūme” projekta „Bringing old tra-

Jēkabpils novada pašvaldībā uzsākta amatnieku apmācība
ditions to modern life” (Veco tradīciju 
ieviešana modernajā dzīvē) Nr. LLIV-275 
ietvaros ir uzsākta amatnieku apmācība. 
Kopā paredzēts apmācīt 30 interesentus.

Apmācības notiek 5 dažādās amatu 
darbnīcās: keramikā, aušanā, tekstila 
apstrādē un šūšanā, ādas apstrādē un 
kokapstrādē. Tiek strādāts pie tā, lai se-
nos amatus iedzīvinātu mūsdienīgos un 
praktiskos produktos. Nodarbību laikā 

tiek izgatavoti gan suvenīri, gan arī lielāki 
darbi. 

Apmācības sākās jau aprīlī, un tās 
notiek bez maksas. Grupā pārsvarā dar-
bojas vietējie cilvēki. Apmācības nodro-
šina biedrība „Sēļu pūrs”.

Projektu līdzfinansē Latvijas – Lietu-
vas pārrobežu sadarbības programma 
2007. – 2013.

Kaspars Sēlis

Skan dzejas vārsmas skolēnu izpildījumā.
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Aprīlis – Lieldienu mēnesis Dignājā

Ābeļu amatierteātris gūst arvien lielākus panākumus

Šā gada aprīlī organizētās aktivitātes 
Dignājā tika veltītas Lieldienām. Iedzīvo-
tājiem Dignājas sabiedriskajā centrā bija 
lieliska iespēja iesaistīties dažādās no-
darbībās, kurās varēja apgūt, kā dekorēt 
māju un galdu, kā krāsot olas un ko gar-
du pagatavot svētku galdam.

Nodarbības tika aktīvi apmeklētas. 
Paldies skolotājai Ilga Vēverei un viesmī-
lības speciālistēm Janai Liepiņai un Katrī-
nai Šilinskai par veltīto laiku un ieguldīto 
darbu gatavojoties nodarbībām.

Protam, kā jau ikvienā Latvijas pil-
sētā, pagastā, ciematiņā, mājā, arī pie 
mums tika svinēti Pavasara saulgrieši. 
Dignājieši tikās Otrajās Lieldienās pie 
Dignājas skolas, kur saulītei ripojot pa ze-
mes virsu notika kopīga mīklu minēšana, 
olu meklēšana ābeļdārzā, olu ripināšana, 
šūpošanās, dancošana un dziedāšana. 
Daži apmeklētāji ne tikai priecājās par fol-
kloras kopas uzstāšanos un ampelēša-
nos, bet arī savstarpēji sacentās spēlējot 
āra dambreti, kura pieejam pie Dignājas 
skolas sporta laukuma. 

Kā arī bija iespēja iepirkties tirdziņā. 
Mājup varēja doties gan ar dažādiem stā-
diem, gan gardām zivīm, gan kraukšķī-
gām vefelītēm. Paldies tirgotājiem!

Protams, paldies aktīvajiem apmek-
lētājiem, kas piedalījās folkloras daņčos 
un azartiski meklēja olas ābeļdārzā. 
Vienmēr priecē un iedvesmo turpmākam 
darba apmeklētāju dzirkstošās acis! Uz 
tikšanos Dignājā!

Ieva Dreimane,
Dignājas kultūras pasākumu 

organizatore

Ābeļu amatierteātris, pār-
stāvot Jēkabpils novadu Latvi-
jas amatierteātru iestudējumu 
„Gada izrāde 2013” Zemgales 
reģiona skatē, ieguva godpilno 
trešās pakāpes diplomu. Andra 
Niedzviedza luga „Trīsarpus at-
raitnes” Pētera Draņeviča režijā 
saņēma 32 vērtējuma punktus 
no 50 iespējamiem. Tas ir ievē-
rības cienīgs rezultāts, jo skatē 
piedalās arī Tautas teātri, tādēļ 
konkurence ir visai spēcīga. Pro-
fesionāla žūrija vērtēja: literārā 
materiāla izvēli, režisora, aktieru 
darbu, scenogrāfiju – vizuālo no-
formējumu un izrādes koptēlu. 

Skatē rādītā luga publiku 
dažādās vietās priecējusi jau 
vismaz 20 reizes, bet, runājot par izvēlē-
to literāro materiālu, režisors atzīst, ka tas 
lielā mērā ir atkarīgs no aktieru vēlmēm. 

Tiekot atlasītas lugas, pārspriestas un iz-
vēlēta tā, kuru iestudēt. Vairāk pie sirds ir 
komēdijrakstura materiāls, lai gan gribē-

tos arī kaut ko nopietnāku. To 
ieteica arī reģionālās skates žū-
rijas pārstāvji, bet viņu skatījums 
ir vērā ņemams, jo izrādes vēr-
tēja profesionāļi: teātra zinātnie-
ce Līga Ulberte, režisors Arnis 
Ozols un aktieris, dramaturgs, 
režisors Ēriks Vilsons. 

Gūtie panākumi ir kārtējais 
iemesls amatierteātrim pilnvei-
doties, paplašināt redzesloku 
attiecībā uz literārā materiāla 
izvēli.

Reģionālajā skatē Jēkab-
pili pārstāvēja Jēkabpils Tautas 
teātris, kas ieguva trešās pakā-
pes diplomu, bet no novadiem 
piedalījās: Sēlpils kultūras nama 
amatierteātris „Ore” un Aknīstes 

amatierteātris.
Aleksandrs Kalniņš

Foto no Ābeļu amatierteātra arhīva

Ābeļu amatierteātris: (no kreisās) Maija Veide,
 Inita Survillo, Tekla Gribuste, režisors Pēteris Draņevičs, 

Svetlana Koriņeva, Jānis Saliņš.



2014. gada 20. maijs14 No Ābeļiem līdz Jadvigovai

Folkloras kopa „Dignōjīši” aktīvi darbojas
Ja man būtu tā 
naudiņa

17. aprīlī visas Sēlijas novada skolu 
folkloras kopas – „Lākači”, „Dignōjīši”, 
„Teice”, „Riestava”, „Mikālēni”, „Raksti” 
pulcējās Ilūkstes kultūras namā uz kopīgu 
Sēlijas novada pasākumu „Ja man būtu tā 
naudiņa”, kas veltīts šā gada „Pulkā eimu, 
Pulkā teku” lielajam sarīkojumam. Šogad 
sarīkojuma tēma nauda – par godu mūsu 
aizejošajam latam un atnākošajam eiro.

Katras kopas uzdevums bija atrast 
dziesmas, dejas, rotaļas, teikas vai no-
stāstus par naudu – izveidot interesantu 
programmu. Mūsu pusē pierakstītajās 
dziesmās nauda nav minēta, tāpēc vie-
nīgā zināmā rotaļa ir „Puiseits mani aici-
nāja”, un mēs viņu mācījām dziedāt un 
dancot citiem. Pats interesantākais mūsu 
sniegumā bija teika par Dignājas pilskal-
nu, kuru izstāstīja Klinta Miežāne. 

Pēc savas programmas parādīšanas 
turpinājām darboties dažādās darbnīcās. 
Par darbu ieguvām zelta naudu (zelta 
pupas). Kopīga putras ēšana un sadzie-
dāšanās vienoja mūs pirms Viesītes pa-
sākuma, kur Sēlija sniegs savu kopkon-
certu. 

F.K. „Dignōjīši” dalībnieki

Nāc nākdama 
Lieldieniņa!

Kas gan būtu Lieldienas bez saules? 
Kas gan būtu Lieldienas bez krāsotām 
olām? Bet kādas būtu Lieldienas bez cie-
mos braukšanas? 

Tā arī mēs „Dignōjīši” šogad uz Pir-
mo Lieldienu svinēšanu devāmies cie-
mos pie Jēkabpils folkloras kopas „Rati”. 
Kopīgas Lieldienu dziesmas, danči, ticē-
jumi, tradīcijas – tas viss notika uz Krust-
pils saliņas.

Bija ieradies Lieldienu zaķis, kas pa-
pildināja svētkus ar zaķu skrējienu, zaķu 
vingrošanas nodarbībām, vizināšanos ar 
ponijiem, lēkāšanu pa piepūšamajām at-
rakciju pilsētiņām. Arī zaķu saimniece or-
ganizēja dažādas aktivitātes – Lieldienu 

Kopā ar folkloras kopu „Rati”.

olu vārīšanu, krāsošanu un kaulēšanos, 
kā arī putras vārīšanu visiem svētku da-
lībniekiem. 

Lieldienu zaķis ar saimnieci paši pir-
mie iešūpoja Lieldienu šūpoles, tad palī-
dzēja šūpoties visiem mazajiem bērniem. 
Mēs savukārt kārtīgi izdancinājām visus 
klātesošos un likām minēt mīklas. Svēt-
kus papildināja Krustpils kultūras nama 
Hip-Hop deju grupa, Tautas nama bērnu 
vokālais ansamblis, Krustpils K.N deju 
kolektīvs „Kaurenieši” un „Delverēni”. 

Svētki bija jauki un saulaini! Tāds arī 
būs viss turpmākais saules gads!

Alīna Bikauniece

Dziedam un 
spēlējam Rīgā

26. aprīlī Rīgā Tehniskajā Universitātē 
notika Latvijas folkloras kopu labāko dzie-
dātāju, dancotāju un muzikantu konkursu 

fināls. No Sēlijas novada šajos konkursos 
piedalījās f.k. „Dignōjīši”, Jēkabpils BJC 
f.k „Raksti”, Krustpils pamatskolas f.k 
„Teice”, 3. viduskolas f.k „Riestava”. Mūsu 
kolektīvu dziedātāju konkursā „Dziesmu 
dziedu, kāda bija 2014” pārstāvēja jau-
nākās grupas dziedātājas Ieva Leiskina 
un Solvita Jurgeviča, kuras dziedāja in-
dividuāli divas latviešu tautas dziesmas. 
Vecākajā grupā piedalījās mūsu saucēju 
kopa, kuru pārstāvēja Alise Bikauniece, 
Ieva Audzīte, Sintija Krievāre, Elīna Zaha-
revska un Klinta Miežāne. Saucējas dzie-
dāja Dignājā un Sēlijā pierakstītas rotāša-
nas dziesmas. Visas dziedātājas ieguva 
titulus „Dižā dziedātāja” un 2. pakāpes 
diplomus, kā arī iespēju izvēlēties dažā-
das savam vecumam atbilstošas grāma-
tas no dāvanu galda – par ieguldīto darbu 
gatavojoties konkursam. 

Vienlaicīgi Rīgas Tehniskās Univer-
sitātes mazajā zālē norisinājās muzi-
kantu konkurss „Klaberjakte 2014”, kur 
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piedalījās mūsu mazā un lielā kapela. 
Mazajā kapelā spēlēja Solvita Jurgeviča 
(blokflauta), Ieva Leiskina (sit. instr. un 
blokflauta), Ingrīda Pavlovska (blokflau-
ta), Zane Sinkeviča (cītara), Alise Saviča 
(bungas). Mazās kapelas muzikantēm 
šī bija pirmā lielā uzstāšanās un iegū-
tais 3. pakāpes diploms būs izaicinā-
jums darboties tālāk mūzikas laukā. 

Lielo kapelu pārstāvēja Alise Bikau-
niece (cītara, mandolīna), Ieva Audzīte 
(vijole), Sintija Krievāre (vijole), Klinta Mie-
žāne (bungas), Elīna Zaharevska (cītara, 
bungas), Solvita Jurgeviča (blokflauta), 
Alise Saviča (sitamie inst.), Alīna Bikau-
niece (sitamie inst.) 

Lielie muzikanti ieguva 2. pakāpes 
diplomu un titulu „Dižie muzikanti”. 

Ir liels prieks, ka mūsu muzicējošā 
jaunatne spēj sevi parādīt Latvijā un pie-
rādīt, ka arī no mazā lauku pagasta var 
nākt muzikāli izglītoti cilvēki un sacens-
ties ar pilsētu jauniešiem.

Paldies konkursa dalībniekiem!

F.K. „Dignōjīši” vadītāja 
Aīda Bikauniece

Foto – Elīna Zaharevska Muzikanti un dziedātāji Rīgas Tehniskajā Universitātē pēc konkursa.

Izstrādāts kompakdiska „Pī Daugavas loba dzeive” dizains

Projekta „Kompaktdiska „Pī Dau-
gavas loba dzeive” izdošana” ietvaros 
izsludinātais konkurss noslēdzies. Pro-
jekts iegājis finiša taisnē. Folkloras kopas 
„Dignōjīši”   iedziedātais kompaktdisks 
jau nodots reprodukcijai, un uzsākta vā-
ciņa izgatavošana.

Pirms diviem mēnešiem kopa pro-
jekta ietvaros izsludināja konkursu vāciņa 
dizaina izstrādei, kura uzvarētājam bija 
iespēja iegūt naudas balvu. Tika iesniegti 
divi vāciņa dizaina varianti, no kuriem vie-
nu izstrādāja Dignājas pamatskolas skol-
niece Alīna Bikauniece un otru variantu 
izstrādāja Dina un Armands Stanki. 

Komisija, tiekoties kopīgās sapulcēs, 
nolēma, ka vēlas, lai abi iesniegtie darbi 
tiktu apvienoti. Balstoties uz komisijas sē-
des protokolu tika izstrādāta vienošanās 
ar autoriem par viņu darbu izmantošanu 
un repruducēšanu, kā arī naudas balva 
pasniegta abu konkursā iesniegto vāciņa 
dizaina variantu autoriem.

Šobrīd „Dignōjīšu” pirmais iedziedā-
tais kompaktdisks tiek reproducēts un 
izgatavots vāciņš ar Dignājas iedzīvotāju 
iztrādāto dizainu, savukārt, kopa uzsāku-
si gatavoties kopaktdiska prezentācijas 

Komisija izskata dizaina piedāvājumus.

CD diska vāciņa ārpuse.

pasākumam, kas plānots arī 
kā Dignājas pagasta ielīgoša-
nas pasākums.

Visus ir pārņēmuši gaidī-
šanas svētki, jo ik viens ne-
pacietīgi vēlas beidzot rokās 
turēt skaisto un skanīgo gala 
rezultātu. 

Vēlot veiksmi „Dignōjī-
šiem”, un uz tikšanos kom-
pakdiska prezentācijas pa-
sākumā, kas norisināsies šā 
gada 17. jūnija plkst. 15.00 
Dignājas parkā.

Ieva Dreimane,
Projekta vadītāja

K. Sēļa foto
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Izdod Jēkabpils novada dome
Reģ. Nr. 90009116789

Tel. 65220738
Iznāk reizi mēnesī.

Informāciju apkopoja Kaspars Sēlis
Tel. 26075540, e-pasts: 

kaspars.selis@jekabpilsnovads.lv

Iespiests SIA “Erante”, t. 65230116

Par rakstu saturu un faktu precizitāti 
atbild rakstu autori.

Tirāža 1400 eks.

Jēkabpils novada kultūras pasākumi 

2014. gada maijā, jūnijā

Tu neesi tas, kas aiziet var 
bez pēdām
Kliedz gulbji padebešos skumjām 
vēdām.
Te katrā Tava mūža takā degs spožs 
gaismas stars, ko smiltis neapsegs.

  /V. Kokle-Līviņa/

Pieminēsim Jēkabpils novada 
Dzimtsarakstu nodaļā reģistrētos

Mūžībā aizgājušos 
iedzīvotājus:

Aivars Rancāns
11.02.1962. – 29.03.2014.
Pēteris Bērziņš
30.07.1942. – 02.04.2014.
Voiciks Vaivods
29.03.1938. – 05.04.2014.
Stepans lukins
13.02.1926. – 09.04.2014.
Valija Jēkabsone
02.01.1925. – 08.04.2014.
Mārtiņš Aizbalts
18.09.1994. – 14.04.2014.
Marta Jakubāne
0603.1932. – 29.04.2014.
Izsakām patiesu līdzjūtību 

piederīgajiem! 
Informāciju par kultūras pasākumiem 

apkopoja I. Tomāne

Ābeļu pagasts
26.05. plkst. 10.00klubiņā „Bitīte” 

darba sezonas noslēguma nodarbība
30.05. plkst. 17.00 Brīvdabas es-

trādē Vasaras ieskandināšana un Ābe-
ļu estrādes sezonas atklāšana „Vasa-
rai vārti vaļā...”. Koncerts. Zaļumballe 

Dignājas pagasts
30.05. plkst. 19.00 Dignājas es-

trādē vasaras sezonas atklāšana – 
„Daugavas svētkiem 20 gadi”. Svētku 
koncerts „Daugavas tecējums”. Pēc 
koncerta nakts balle kopā ar grupu 
„Velvet” no Līvāniem un grupu „Daba-
su Duravys” no Daugavpils

Kalna pagasts
22.05. plkst. 12.00 kultūras namā 

Kalna pagasta Senioru pēcpusdiena

Leimaņu pagasts
29.05. plkst. 11.00 Mežgales 

kultūras namā Bērzgales pamatsko-
las un Leimaņu pagasta pašdarbības 
kolektīvu atskaites koncerts „Vasaru 
sagaidot”

Zasas pagasts
24.05. plkst. 18.00 Zasas kultūras 

namā Jēkabpils novada zolītes čem-
pionāta 6. posms. Reģistrēšanās līdz 
plkst. 17.45. Dalība sacensībās – bez 
maksas.

13.06. plkst. 18.00 9. un 12. klašu 
izlaidums. Balle kopā ar grupu „Rasa”

Rubenes pagasts
01.06. plkst. 12.00 Rubenes par-

kā tradicionālais pasākums „Ģime-
nes diena – bērnu un jauniešu svētki” 
plkst. 14.00 Svētku koncerts „Prieks 
mūsu acīs, prieks mūsu sirdīs” (kon-
certā piedalās bērnu un jauniešu ko-
lektīvi un viesi)

 Citas aktivitātes:
20.05 plkst. 10.00 (laiks var tikt 

precizēts) – Leimaņu pagasta Mežgalē 
ārstniecības augu stādījumu izveidoša-
nas talka sadarbībā ar novada Sociālo 
dienestu un Mežgales iedzīvotājiem

23.05 plkst. 10.00 Kaldabruņas 
skolā Ilzes Ermansones radošā dar-
bnīca „Brīvdabas objekti no zariem un 
klūgām”

30.05 plkst. 10.00 Kaldabruņas 
skolā Vasaras talka: baskāju taciņas ie-
kārtošana, norādes zīmju izlikšana pie 
ārstniecības augiem, iepazīšanās ar au-
giem. Aizsargājamo augu paraugstādī-
jumi

31.05 plkst. 15.00 Kaldabruņas 
skolā – Vasaras vārtu atvēršana Pļavas 
muzeja zālē. Programmā: Daigas Kalni-
ņas fotoizstādes „Mana Āvereja/Norvē-
ģija/” atklāšana un stāsts par Āvereju ar 
muzikāliem akcentiem. Unikālas foto-
fi lmas par latviešu un norvēģu vasaras 
saulgriežu tradīcijām demonstrācija. 
Jaunās  Pļavas muzeja  ekspozīcijas 
„Vārdnieku vainags” atklāšana

Tā kā saule ābeļziedam
Esiet savam bērnam klāt,
Lai no jūsu mīlestības
Viņš var mūžu darināt!
 /K. Apškrūma/

Jēkabpils novada 
Dzimtsarakstu 
nodaļā aprīlī 
reģistrētas 3 dzimšanas:
Annija, Linda, Dominiks

Sveicam vecākus un novēlam 
mīlestību, pacietību, izturību un 

veselību, bērniņu audzinot!

aicina absolventus, bijušos skolotājus un darbiniekus uz 

skolas salidojumu,
kas veltīts skolas pastāvēšanas 95. gadadienai.

Visus mīļi gaidīsim, ņemot līdzi groziņu, jaukas atmiņas 
un 2 euro dalības maksu

01.– 31.05. Zasas K.N. izstāžu 
zālē izstāde „ Bērie, sirmie, dūkainie”

06.05. – 01.06. Rubenes kultūras 
namā foto izstāde „Dialogs – māksla 
būt kopā 2012. – 2014.” Izstāde iz-
veidota starptautiskā projekta „Cross 
border cooperation between regions 
in Latvia and Romania to improve 
educational offer” ietvaros

No 01.05. Biedrības „Noskaņa” 
Zasas sabiedriskajā, mūžizglītības un 
vides attīstības centrā izstādes:

„Zasas leģendas” (Mākslinieces 
Andas Svarānes un Zasas mākslas 
skolas audzēkņu darbi)

„Baudi Latvijas Dieva dārza ārst-
niecisko augu, zāļu un ziedu tējas un 
esi vesels”

„Latviešu zemnieks – amatnieks 
19. gadsimtā” (10 gadi Eiropas Savie-
nībā)

Š.g. 31. maijā pulksten 18.00 

Dunavas pamatskola
Meklē mūs arī 
sociālajos tīklos:
draugiem.lv/Jekabpils-novads/
twitter.com/JekabpilsNovads


